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En magisk saga av Martin Widmark

Bästsäljande författaren MARTIN WIDMARK har med
LasseMaja och Nelly Rapp cementerat sin plats bredvid Astrid
Lindgren som barnens favoritförfattare i svensk litteraturkanon.
Med Huset som vaknade återvänder han till att skriva för de lite

mindre barnen och för illustrationerna står den polska
illustratören, Emilia Dziubak.

På kvällen när gubben Larson som vanligt har gått igenom huset och
släckt ner rum för rum och dröjt sig kvar för att minnas sin fru och
barn och deras liv i det gamla huset, knackar det plötsligt på dörren!
En liten pojke med en mystisk kruka står utanför. Inte kan väl han,
gubben Larson, ta hand om ett alldeles nysått frö? Och inte har han

tid heller!

Huset som vaknade är en bilderbok där det bästa av svensk och polsk
berättar- och bildkonst samsas!

"Det här är ett av de där projekten som jag brinner för. Jag älskar när
text och bild från olika kulturer och traditioner gifter sig i en och



samma upplevelse." Martin Widmark

Om Lilla Sticka i landet lycka:

"Skimrande vacker bilderbok/.../ Martin Widmark skriver bättre än
någonsin."

Dagens Nyheter, Lotta Olsson

"En klassisk godnattsaga med ett lagom pirrigt händelseförlopp och
ett lyckligt slut. /.../Rikt illustrerad med poetiska, underbara bilder."

Aftonbladet, Ingalill Mosander

"Tillsammans med den polska illustratören Emilia Dziubak har han
skapat en magisk saga och bilderbok. /.../Detta är en ny

bilderboksduo som jag gärna ser mer av." Smålandsposten, Ewa
Wahlström

"Det finns bilderböcker man önskar att alla barn skulle få ta del av.
/.../ genial /.../Widmark och Dziubak bjuder helt enkelt på

bilderboksmagi." Norrbottens-Kuriren, Eva Åström
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